
Landgoederen langs de IJsseltocht
Twello – zaterdag 16 oktober 2021

Parkoersbouwer: Ingrid Jansen en Hans Dijkhof

Start: Restaurant Korderijnk sinds1916, Stationsstraat 31, 
7391 EH Twello

Parkeren: Verscheidene parkeerterreinen in het centrum en een
parkeergarage, anders bij het station.

Openbaar Vervoer: Station Twello is gelegen aan de spoorlijn Apeldoorn – Deventer. Vanaf het station 
is de route gepijld naar de start.

Auto: Twello is gelegen ten noorden van de snelweg Amsterdam – Deventer. Neem afslag Twello ri 
Twello/Wilp. Daarna volgt u de WS78-borden naar de start.

Wandeltocht vanuit Twello
De route van vandaag start in Twello, Twello is een dorp dat onderdeel is van de gemeente Voorst en 
heeft 15.938 inwoners. Een groot gedeelte van de gemeente grenst aan de IJssel en heeft daarom veel 
dijken.

Vandaag krijgen we dan ook de IJssel te zien. De naam Twello komt van twee en Loo: tussen twee 
bossen. Het dorp is gelegen in een landelijke omgeving tussen de steden Deventer en Apeldoorn. 
Twello dateert uit de 13e eeuw en lag op de belangrijke handelsroute tussen Holland en Westfalen. Rijke
Deventenaren en later ook mensen die terugkwamen uit Indië bouwden er landhuizen. In de 
negentiende eeuw kwam de spoorverbinding. 

We verlaten Twello via de paadjes achter het gemeentehuis. We lopen over het terrein van landgoed 
Hackfort Veenhuis. De Utrechtse Sint-Pietersproosdijk vermeldt in een rekening van 1298 een ‘domus’, 
een huis met de naam ‘Veenhuis’. Het wordt een aantal keren verbouwd maar door de huidige 
bewoners weer in ere hersteld. 

Hierna volgen we een poosje de beek De Fliert en komen we kort daarna op het landgoed de Lathmer. 
De Lathmer is een landhuis, landgoed en voormalig kasteel. Nadat het kasteel in 1911 verwoest werd 
door een brand, wordt het monumentale huis weer volledig nieuw opgebouwd. De oudste vermelding 
stamt uit 1273 als Latmere.

Hierna lopen we naar Wilp waar we een heerlijk soepje kunnen krijgen in dorpshuis de Pompe. Wilp is 
waarschijnlijk een van de oudste dorpen van Nederland. Een eerste christelijke kapel werd omstreeks 
765 gesticht in het kader van de bekering van de bewoners door missionaris Lebuïnus. 

Na de rust gaan de 20 en 40 naar de IJssel. De 20 gaat aan het einde van de weg naar links en de 40 
km gaat RA richting Voorst, maar dat is nog best een eind lopen. Dat verveelt nooit, want we blijven nog 
kilometers lang in de buurt van de IJssel. Na een kilometer of 7 komen we langs de ruïne Nijenbeek. 

Kasteel Nijenbeek dateert uit de 13e eeuw en is gelegen aan de oude bedding van de IJssel. Het kasteel
was gesticht om het scheepvaartverkeer op de rivier te controleren. Over het kasteel gaat de legende de
ronde van “de dikke hertog”. In 1364 werd Hertog Reinoud van Gelre door zijn broer Eduard, ook Hertog
van Gelre, gevangen gehouden op kasteel De Nijenbeek. Volgens de legende kreeg Hertog Reinoud 
tijdens zijn gevangenschap zo goed te eten, dat hij na verloop van tijd niet meer door de deuren van De 
Nijenbeek paste en de deursponningen zelfs verwijderd moesten worden om de dikke hertog uit zijn 
benarde positie te kunnen bevrijden in 1371. Toen zijn broer Eduard was overleden werd hij in ere 
hersteld hertog van Gelre. Helaas overleed hij 3 jaar later.

Daarna lopen we verder en komen op de Voorster Klei uit, alwaar we een paar mooie smalle paadjes 
betreden voordat we uiteindelijk kunnen uitrusten bij de horecarust het Speelparadijs Pannenkoekenhuis
in Voorst.

Na een welverdiende rust stappen we op en lopen we over de Bomendijk.
Toen de hoofdstroom van de IJssel werd verlegd naar de huidige bedding met een nieuwe dijk erlangs 
(de huidige zomerdijk) kwam de Bomendijk diep landinwaarts te liggen en kreeg zo zijn huidige functie 
van bandijk of winterdijk. Daarom zijn de uiterwaarden hier zo breed. De dijk slingert zich voort, hoog 
boven zijn omgeving. Aan de voet liggen moerasjes en wielen of kolken. Ze zijn ontstaan bij 
dijkdoorbraken in een ver verleden.



En dan bevinden we ons op het Landgoed De Poll en lopen we om het landgoed heen.
Huis de Poll of Huis te Gietelo is een landhuis, landgoed en voormalige havezate in de gemeente 
Voorst, gelegen ten oosten van het dorp Bussloo.

We komen nu weer terug bij dorpshuis de Pompe waar we een heerlijk bekertje koffie of thee krijgen. 
Daarna gaan we naar de IJssel en dit keer de andere kant op. We gaan langs de Bolwerksmolen. De 
Bolwerksmolen is een zaagmolen in Deventer op de westelijke oever van de IJssel vlak bij de 
Wilhelminabrug. De molen is een rijksmonument sinds 1968.

Dan lopen we richting de Worp. Het Worpplantsoen is vanuit Deventer met het pontje bereikbaar. Het is 
het oudste stadswandelpark van Nederland. In de winter overstroomt het soms door de hoge waterstand
van de IJssel. We gaan nu door het boerenlandschap naar de fruitpost bij fruitkwekerij Klomp en lopen 
daarna door landgoed Bruggenbosch naar de finish bij restaurant Korderijnk.
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Vorige wandeltocht
Eindelijk na 1,5 jaar hebben we de wandeltocht vanuit Bodegraven kunnen organiseren. Ondanks de 
afsluiting van de A12 hebben toch nog 203 deelnemers de weg naar onze tocht kunnen vinden. Op zich 
nog niet zo veel maar we hebben er alle vertrouwen in dat er in de loop van de winter meer wandelaars 
zijn die onze tochten weten te vinden. Het was even wennen voor ons aan de start vanwege de nieuwe 
methode. Alles is in elk geval rustig en gezellig verlopen. Eindelijk hebben we onze wandelaars weer 
mogen begroeten.

Volgende wandeltocht
Rivierentocht Lent Lingewaard – 30 oktober 2021, Citadel College, Griftdijk Noord 9a, 6663 AA 
Nijmegen.

Openbaar Vervoer: NS Station Nijmegen-Lent, ga de trap af en RA. Volg daarna de pijlen naar de start.

Auto: Lent is gelegen aan de N325. Dit is de weg naar Nijmegen over de Waalbrug. Ga RA naar de 
oversteek (S100) en volg de borden WS78.

Parkeren In de straten vlakbij het Citadel College Griftdijk te Lent. Bij het station Nijmegen-Lent. Bij het 
station van Elst en dan is het met de trein 1 halte naar station Nijmegen-Lent.

Vooruitblik Nijmegen-Lent
We lopen een klein stukje door Lent, waarna wij via de Waaldijk de Bemmelse Waard ingaan. Na ca, 10 
km bereiken we de soeppost bij familie Weideveld. Na de rust wandelen we verder in de Gendtse 
Waard. 

Tijdens deze struinroute maken wij kennis met kunst langs de Waal en zien wij een aarden wal waar 
oeverzwaluwen hun nesten bouwen. Daarna bereiken we het kunstwerk Het Dijkwijf. We wandelen 
verder richting De Klompenwaard, gelegen op de splitsing van Rijn en Waal, over de rivierstranden of 
langs de nevengeul zie je honderden verschillende planten en zie je mogelijk een bever of ijsvogel.

Onderweg zien we ook Kasteel Doornenburg. We verlaten het kasteelgebied en wandelen langs de 
Linge, een binnenlandse rivier die in de Betuwe van Doornenburg tot Gorinchem stroomt. Dan komen 
we bij de koffiepost en lopen daarna door een oud stukje Bemmel en via klompenpaden bereiken we 
Park Lingezegen, een landschapspark in aanleg. 

Langs en door boomgaarden bereiken wij de fruitpost bij Landgoed “De Woerdt”, om daarna via de 
Zandse en Lentse plas het eindpunt te bereiken.

Vrijwilligers gezocht
Omdat er in de afgelopen 1,5 jaar vrijwilligers zijn afgevallen zijn wij op zoek naar mensen die 20 of 40 
km op de wandeldag onze wandelaars op de fiets kunnen begeleiden.

We hebben een gezellige groep vrijwilligers die het leuk zullen vinden als je ons team wilt versterken.


